
УМОВИ ГАРАНТІЇ

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і 
роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при 
дотриманні правил експлуатації виробу, викладених у Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
                    а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
                    б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного
                         ремонт виробу);
                    в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
                    а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок 
                        транспортування;
                    б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу 
                         сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
                    в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, 
                        зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне 
                        підключення пристрою.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 
    (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону 
    України «Про захист прав споживачів»:

Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не 
використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в 
заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розра-
хунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром. 

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та 
комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попереджен-
ня.
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ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Виріб «OSD-ARA5402» відповідає технічним вимогам і визнаний 
придатним для експлуатації.

Виробник: Company Hegeli Ortopedik Urunler SAN. ve TIC. LTD. STI. 
/ Компанія Хегелі Ортопедік Урунлер САН. ве ТІС. ЛТД. СТІ.

Cihangir Mah. Sehit Piyade Er Yavuz Bahar Sok. No:4 Ambarli Avcilar/
lstanbul/Turkey / Сіхангір Мах. Сехіт Пійаде Ер Йавуз Бахар Сок. №:4 
Амбарлі Авсілар/Істанбул/Туреччина.
Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД Схід-

на Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. Голосіївський, 100/2.
Номер редакції: № 2 від 28.10.2021.
Дата виготовлення: див. на упаковці.
Термін придатності виробу: див. на маркованні.
Гарантійний термін на виріб «OSD-ARA5402» – 12 місяців з дати 

продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених 
у Інструкції.

Бандаж на 
гомілковостопний суглоб: 

OSD-ARA5402
Інструкція

ВСТУП

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно 
ознайомтесь з цією Інструкцією та дотримуйтесь її під час використан-
ня виробу.

Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією.
Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження.
Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та 
контроль виробництва на усіх його стадіях. Виріб розроблено для 
максимальної зручності та безпеки користувача.

Виріб відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ЄEC ви-
робів медичного призначення.

Запобігайте контакту продукту з гострими предметами, а 
також потраплянню попелу від цигарок.

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

1. У період реабілітації після операцій.
2. При постійній нестабільності суглоба з метою підтримки не-

обхідної для комфортного переміщення рухливості.
3. При великих розривах зв’язок.
4. При хронічних захворюваннях опорно-рухового апарату, ар-

тритах, артрозах тощо.
5. Для профілактики захворювань, пов’язаних з пошкодженням 

гомілковостопного суглоба.
6. Для профілактики травм під час фізичних навантажень.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правиль-
не функціонування виробу, якщо будь-який з оригінальних 
компонентів був змінений або замінений на неоригіналь-
ний.

ПРОТИПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

1. Післяопераційні шви у зоні застосування.
2. Захворювання шкіри.
3. Алергічні реакції на компоненти, з яких виготовлений бан-

даж.
СПОСІБ ФІКСАЦІЇ

Бандаж фіксується за допомогою ремінців на липучках. Завдяки 
еластичним ремінцям регулюється рівень натягу. Легко одягається, 
щільно прилягає та не завдає дискомфорту під час руху.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значення

Модель: OSD-ARA5402

Матеріал: неопрен – 70 %;
нейлон – 30 %

Колір: чорний

Ребра жорсткості: 2 знімні пластмасові шини

Ступінь фіксації: жорстка

Спосіб фіксації: за допомогою ремінця на ли-
пучці

Розмірний ряд, (см): універсальний

Країна реєстрації бренду: Італія

Країна-виробник: Турція

ОЧИЩЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Очищення

З метою захисту бандажа від пошкоджень та забезпечення пра-
вильної експлуатації виробу необхідно виконувати наступні вимоги:

1. Прати м’якими миючими засобами за температури не вище 
+35 °С. 

2. Під час прання та/або полоскання не терти і не викручувати.
3. Сушити далеко від джерел тепла.
4. Не прасувати.
5. Не відбілювати (не використовувати відбілюючі миючі засо-

би, що містять хлор).
6. Не піддавати сухому хімічному чищенню. 
7. Зберігати у сухому місці за температури від + 5 °C до + 40 °C, 

далеко від джерел тепла, прямих сонячних променів і пилу.

Виробник залишає за собою право без попереднього пові-
домлення змінювати будь-які характеристики, зазначені у 
цій Інструкції. Усі дані, зазначені в Інструкції, наведені для 
ознайомлення.


